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Najnowsze tendencje rozwoju publicznych sieci telekomunikacyjnych polegają 
na koncentracji komutacji w dużych centrach, które za pośrednictwem systemów 
dostępowych obsługują rozległe obszary. Takie rozwiązania, ekonomicznie 
i funkcjonalnie ze wszech miar uzasadnione, wymagają bardzo sprawnych narzędzi 
zarządzania.

System Zarządzania SZ-DGT jest uniwersalnym narzędziem umożliwiającym 
scentralizowane zarządzanie sieciami central DGT, sieciami dostępowymi budowanymi 
w oparciu o system DGT-SDA oraz innymi urządzeniami DGT. Realizuje on funkcje 
przypisane TMN zgodnie z jego modelem obejmując warstwy zarządzania siecią oraz 
zarządzania elementami sieci.

System SZ-DGT posiada strukturę rozproszoną. Rolę systemu operacyjnego OS w 
rozumieniu specyfikacji TMN pełnią Moduły Systemu Zarządzania (MSZ). Interfejs 
człowiek-maszyna zapewniają Stacje Operatorskie, na których zaimplementowane 
są aplikacje współpracujące z modułami MSZ i zapewniające prezentację danych w 
formie dogodnej dla użytkownika (struktura okienkowa). Liczbę Stacji Operatorskich 
ustala się w zależności od wielkości zarządzanego systemu. Sieć Transmisji Danych 
reprezentuje pierwsze 3 warstwy modelu OSI zapewniając komunikację pomiędzy 
modułami MSZ i elementami sieci telekomunikacyjnej.

Budowa w oparciu o stan-
dardowe PC z platformą 
Windows

Rozproszone przetwarzanie 
danych

Możliwość dublowania 
istotnych punktów systemu

Działanie w oparciu o 
standardową sieć IP 
(protokoły TCP/IP oraz UDP)

Bazy danych: Interbase  
SQL Serwer

Skalowalność i modularność 
systemu

Zarządzanie bezpieczeń-
stwem w oparciu o stan- 
dardowe mechanizmy 
systemu operacyjnego

System Zarządzania SZ-DGT 
Zarządzanie siecią i elementami sieci
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Najważniejsze cechy systemu  

SZ-DGT

• dostarczanie informacji zarządzania do jej 

użytkownika (operatora sieci),

• wymiana informacji między siecią central i 

urządzeń DGT a systemem zarządzania,

• analiza uzyskanej informacji zarządzania i 

jej wykorzystanie (przetwarzanie informacji 

zarządzania),

• przekształcanie informacji zarządzania 

do postaci użytecznej i zrozumiałej dla 

użytkownika,

• ochrona dostępu do informacji 

zarządzania.

Funkcje Systemu Zarządzania  

SZ-DGT

System Zarządzania  SZ-DGT realzuje funkcje 

przypisane w TMN warstwie zarządzania 

siecią oraz warstwie zarządzania elementami 

sieci. Funkcje te pogrupowano w pięć ob-

szarów zarządzania.

Zarządzanie uszkodzeniami.

Podsystem alarmów. Nadzorowane obiekty 

są połączone w hierarchiczną strukturę o to-

pologii drzewa. Każdy z obiektów (może to 

być urządzenie fizyczne, logiczne bądź grupa 

urządzeń) jest nadzorowany przez tzw. punkt 

alarmowy. Stan zarządzanej sieci jest prezen-

towany na stronach HTML/Java. Każdy nadzo-

rowany obiekt jest przedstawiany jako ikona 

w kolorze, który odzwierciedla jego stan (od 

koloru zielonego - brak alarmu, przez żółty 

i pomarańczowy do czerwonego oznaczające-

go alarm bardzo pilny). Kolejne strony 

przedstawiają wierzchołki drzewa punk-

tów alarmowych i prezentują coraz bardziej 

szczegółową informację.

Podsystem pomiarów. 

Użytkownik systemu SZ-DGT ma do wyboru 

wykonywanie pomiarów łączy abonenckich 

w trybie automatycznym oraz ręcznym. Sys-

tem pozwala na zdefiniowanie wielu różnych 

zestawów parametrów dostosowanych do 

specyfiki pracy zarządzanego obiektu.

Zarządzanie rozliczeniami. 

Dane ruchowe dotyczące nadzorowanych 

obiektów są automatycznie wprowadzane 

do bazy SQL, z którą współpracują programy 

tworzenia raportów ruchowych i rozliczeń. 

Raporty są dostępne w postaci wydruków, 

dostarczanych abonentowi, lub plików 

zawierających billing, przesyłanych do opera-

tora.

Zarządzanie wydajnością. 

Na podstawie zawartych w bazie SQL danych 

ruchowych tworzone są raporty o jakości 

pracy zarządzanego systemu. Zarządzanie 

ruchem odbywa się za pośrednictwem stron 

lub programów, które umożliwiają obserwację 

stanów interfejsów realizujących protokoły 

komunikacyjne oraz sterowanie nimi. Opera-

tor tą drogą obserwuje porty abonenckie oraz 

zarządza usługami dostarczanymi abonen-

towi.

Zarządzanie bezpieczeństwem. 

Sterowanie dostępem do zasobów nadzorow-

anych obiektów jest oparte na mechanizmach 

systemu operacyjnego, na którym pracuje 

SZ-DGT (obecnie jest to Windows NT 4.0). 

Kanały komunikacji pomiędzy procesami 

mogą być kodowane. Dostęp do danych 

billingowych i baz konfiguracji jest zabezpiec-

zony. Uzupełnieniem są mechanizmy wbu-

dowane w systemy operacyjne zarządzanych 

obiektów. Na bieżąco tworzone są dzienniki 

pracy systemu, uwzględniające logowania do 

i wylogowania z systemu oraz najważniejsze 

operacje dokonywane przez personel. 

Zarządzanie konfiguracją. 

Zarządzanie konfiguracją obejmuje poziom 

zarządzania elementami sieci. Do każdego 

typu obiektu jest dostarczana specjalizowana 

aplikacja pozwalająca na jego konfigurację.

Platforma systemowa

System Zarządzania SZ-DGT pracuje 

w środowisku Windows NT 4.0 oraz Windows 

2000. Połączenia pomiędzy procesami reali-

zowane są przy pomocy kanałów TCP/IP oraz 

UDP. System wykorzystuje bazy danych Inter-

base SQL Serwer. Mechanizmy zabezpieczeń 

działają w oparciu o standardowe mecha-

nizmy ochrony systemu, włączając kodowanie 

kanałów TCP/IP. Oglądanie stanu zarządzanych 

obiektów jest możliwe przy użyciu dostarc-

zonych z systemem zarządzania aplikacji oraz 

przeglądarki HTML współpracującej z klasami 

Javy (np. Microsoft Internet Explorer wersja 

4.0 lub wyższa).

 obiektów jest możliwe przy użyciu do-
starczonych 
z systemem zarządzania aplikacji oraz 
przeglądarki HTML współpracującej z 

Funkcje Systemu 
Zarządzania SZ-DGT




